
 

 
 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 1993-א)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3-( ו29)3לפי תקנות 
 
 

)להלן: בע"מ   לודחברת מי , 1993-א)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3-( ו29)3בהתאם לתקנות 
יחיד כספק  בע"מ( 83)קומפלוט  עם להתקשר  הבזאת על כוונת המודיע( "התאגידאו " "החברה"

 לניהול תהליכים הנדסיים, בכלל זה חישובי דמי הקמה.מערכת  רכישת לצורך 
 

חברת קומפלוט הינה החברה היחידה בשוק המספקת נראה ש על ידי החברה,  מבדיקה שנערכה

המקומית לתכנון ולבניה ממשקים עם הוועדה  , לרבותתהליכים ההנדסיים בתאגידהפתרון לניהול 

 .   הומערכת הגביי

 להלן: פירוט

לקומפלוט מודול ייעודי ליצירת תחשיב דמי הקמה, בהתאמה מלאה  – ניהול דמי הקמה .1

 לדרישות רשות המים. 

מאפשר ייבוא אוטומטי של בקשות  - ממשקים חכמים למערכת ניהול ועדה )קומפלוט( .2

 למידע וכן תיקי פיקוח ישירות למערכת בתאגיד.  להיתר שאושרו / נקלטו בוועדה, בקשות

מאפשר העברת מענה ישירות מהמערכת בתאגיד לישויות  - ממשק חוזר בין התאגיד לוועדה .3

 המקבילות בוועדה.

ממשק אוטומטי מהמערכת לניהול דמי הקמה ישירות   -ממשק מלא למערכת הגבייה  .4

 יצוע התשלום במערכת הגבייה. למערכת הגבייה, כולל ממשק חוזר בין המערכות בעת ב

סייע להגדלת הכנסות יניהול התהליכים ההנדסיים במערכת קומפלוט,  –מיקסום הכנסות  .5

 התאגיד )דמי הקמה, מדי מים, הזזת קווים, ועוד(.

המערכת מקפלת בתוכה  – לחוק תכנון ובניה( 101התאמה לרגולציה )רשות המים ותיקון  .6

לעדכן כל תיקון אמורה להמשיך את דרישות ותיקוני החוק ובמסגרת גרסאות עדכון, 

 רגולטיבי ושיפורי מערכת נוספים. 

המערכת מנהלת את הנתונים כולל מתן התראות ועמידה  – ניהול, בקרה, ניטור ותיעוד .7

לבעלי  SMS-ל הודעות ובתקני זמן, עצירת תהליכים במידת הצורך, שליחה אוטומטית ש

 עניין בבקשה או בעלי תפקידים בתאגיד / בוועדה, הפקת דוחות, שאילתות ועוד. 

אין צורך בהקלדת הבקשות שמגיעות בצורה אוטומטית מהועדה  – חסכון בזמני עבודה .8

. כמו כן הממשק למערכת הגבייה חוסך את הצורך בהקלדה היישר למערכת קומפלוט

חוזרת של התחשיבים אשר נוצרו במערכת קומפלוט, שנית במערכת פריוריטי ומונע טעויות 

 הקלדה אפשריות. 

 יכולת הגדרה בממשק לקבל בקשות הכרוכות ביצירת תחשיבים בלבד. – דיוק תהליכים .9

 

 
, רשאי לפנות לעיל לבצע את ההתקשרות /יםהמסוגל ם/יאחר /יםספק /קיימיםאדם הסבור כי קיים

ולהודיע  , 9.8.20  עד ליוםֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  וזאת   lod.co.il-dorinz@mei : קטרוניבאמצעות דואר אל החברהאל 
 כי קיים ספק אחר כאמור. לה

 
 בכבוד רב,

 
 בע"מ לודי מ
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